
Uznesenia MsZ dňa 26. 5. 2021 
 
 

Uznesenie MsZ č. 57/V/2021 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie - 
informáciu spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s.  o činnosti za rok 2020. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 58/V/2021 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- berie na vedomie - 
informácie spoločnosti Peter Doskočil - PetroComp o stave hospodárenia a vývoji na prenajatom 
majetku mesta Vrbové – televízneho káblového rozvodu za rok 2020. 
 

Uznesenie MsZ č. 59/V/2021 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. 4, písm. B), ods. 1  a v súlade s čl. 4, písm. B), bod IV., ods. 1, písm. e), ods. 2     
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  a  na základe § 9 ods. 2  písm. a),  § 
9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na 
základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  odpredaj  časti nehnuteľnosti vedenej na LV č. 3369. 
a to pozemku v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 471/1 o celkovej výmere 300 m², druh pozemku 
- ostatné plochy, doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 3008/1 v  nezaloženom liste vlastníctva 
ako orná pôda o výmere 222 m2,  ktorá bola rozdelená na základe Geometrického plánu č. 69/2021  
zo dňa 26.02.2021 na parcelu reg. „E“ č. 471/1 o výmere 235 m2 - ostatné plochy   a   na  parcelu 
reg. „C“ č. 3008/4, diel č.1   o výmere  65 m2 - orná pôda, kde  
- predmetom kúpy je novovytvorená parcela reg. „C“ č. 3008/4, diel č. 1  o výmere 65 m2, druh 
pozemku orná pôda, ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo               
Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové  do  bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
(BSM) žiadateľov:  
- Radoslav Kĺč, 922 03 Vrbové; 
- Bc. Lenka Kĺčová, 922 03 Vrbové; 
za sumu 8 €/m2. 
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadateľ  
Radoslav Kĺč  s  manželkou Bc. Lenkou Kĺčovou, rod. Barošová, obaja bytom  922 03 Vrbové,  
majú parcelu č. 3008/4 pričlenenú k pozemku svojho strýka Františka Kĺča, parc. reg. „C“ č. 
3009/1, ktorú v súčasnej dobe od neho odkupujú a túto spoločne užívajú   a  obhospodarujú  od 
roku 2015.   

 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 



Uznesenie MsZ č. 60/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 
základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie časti nehnuteľnosti vedenej  na LV 
č. 3403 : 
v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 320 o celkovej výmere 737 m², druh pozemku - záhrada, ktorý 
je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve 
nasledovne : 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 3403  pod č. 5: Ing. Prognerová Ľubica, 821 04 Bratislava 2 
   (podiel z celku 1/24 - t.j. 30,71 m2); 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 3403  pod č. 6: Ing. Prognerová Ľubica, 821 04 Bratislava 2 
   (podiel z celku 1/24 - t.j. 30,71 m2); 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 3403  pod č. 7: Ing. Biskupičová Elena, 811 01 Bratislava        
   (podiel z celku 1/24 - t.j. 30,71 m2); 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 3403  pod č. 8: Ing. Biskupičová Elena, 811 01 Bratislava        
   (podiel z celku 1/24 - t.j. 30,71 m2); 
 za sumu vo výške 5€/m2. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 61/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 
základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti v katastri mesta Vrbové 
vedenej na LV č. 4286 : 
a) v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 307 o celkovej výmere 255 m², druh pozemku - zastavaná 

plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, 
v podielovom spoluvlastníctve nasledovne : 

- spoluvlastník zapísaný na LV č. 4286  pod č. 2: Ing. Prognerová Ľubica, 821 04 Bratislava 2 
     (podiel z celku 2/12 - t.j. 42,50 m2); 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 4286  pod č. 3: Ing. Biskupičová Elena, 811 01 Bratislava        
     (podiel z celku 2/12 - t.j. 42,50 m2); 
 
b) v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „E“, p. č. 321 o celkovej výmere 320 m², druh pozemku - záhrada, 

ktorý je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Piešťany, v podielovom 
spoluvlastníctve nasledovne : 

 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 4286  pod č. 2: Ing. Prognerová Ľubica, 821 04 Bratislava 2 
   (podiel z celku 2/12 - t.j. 53,33 m2); 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 4286  pod č. 3: Ing. Biskupičová Elena, 811 01 Bratislava       
   (podiel z celku 2/12 - t.j. 53,33 m2); 



 
c) v  k. ú, Vrbové,  KN reg. „C“, p. č. 2746/22 o celkovej výmere 62 m², druh pozemku - 

zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade, katastrálnom odbore 
Piešťany, v podielovom spoluvlastníctve nasledovne : 

- spoluvlastník zapísaný na LV č. 4286  pod č. 2: Ing. Prognerová Ľubica, 821 04 Bratislava 2 
  (podiel z celku 2/12 - t.j. 10,33 m2); 
- spoluvlastník zapísaný na LV č. 4286  pod č. 3: Ing. Biskupičová Elena, 811 01 Bratislava        
  (podiel z celku 2/12 - t.j. 10,33 m2); 
 za sumu vo výške 5 €/m2.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 62/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 
základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti vedenej na LV č. 3448: 
- parcela registra „E“ č. 457/1 o výmere 168 m², druh pozemku - záhrada, ktorá je                                     
v podielovom spoluvlastníctve: 
- Dušan Hadár, Vrbové, podiel ½ 
- a  Daniela Hadárová, Vrbové, podiel ½,   
 za sumu vo výške 5 €/m2, t.j. za sumu 840,00 €. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA,  

 
Uznesenie MsZ č. 63/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
zámer na  odpredaj časti pozemku parc. reg. „E“ č. 3324/4 o výmere 525 m² (veľkosť predávanej 
parcely je 56 m2), druh pozemku - ostatné plochy, zapísaná na LV č. 3369, vo výlučnom 
vlastníctve mesta Vrbové,  IČO 00313190, sídlo Ul. gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové,  
doposiaľ evidovaná v CKN ako parc. č. 3199/1 v  nezaloženom liste vlastníctva ako ostatné plochy  
o výmere 1.840 m2  spôsobom hodným osobitného zreteľa.  
Na základe čl. 4, písm. B), ods. 1  a v súlade s čl. 4, písm. B), bod IV., ods. 1, písm. e), ods. 2     
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  a  na základe § 9 ods. 2  písm. a),  § 
9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe 



§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  navrhujeme schváliť spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta do bezpodielového spoluvlastníctva manželov: 
- Ing.  Peter Karlík, 922 03 Vrbové; 
- Ľudmila Karlíková,  922 03 Vrbové;  
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že žiadatelia 
Ing. Peter Karlík  a  Ľudmila Karlíková, 922 03 Vrbové, parcelu č. 3199/3  užívajú  
a  obhospodarujú od kúpy svojho pozemku  parc. č. 3237 v roku 2020.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 64/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje – 
prenájom časti pozemkov pre p. Tomáša Stračára, 922 03 Vrbové a to:   -  par. reg. „C“ č. 376/7  
o výmere 40 m2 - ostatná plocha, kde bude uložená časť potrubia prípojky vodovodu.   
- parc. reg. „C“ č. 375/10 o výmere 153 m2 - ostatná plocha, kde bude vybudovaná vodovodná 
šachta o rozmeroch 1200 x 900 x 1800 mm (t.j. cca 2 m2), obe parcely zapísané na LV č. 1900 
v majetku mesta Vrbové.  
Následne bude prípojka pokračovať  až k parcele reg. „C“ č. 374/1 o výmere 307 m2 - ostatná 
plocha, majiteľom ktorej je p. Tomáš Stračár, kde bude vedená nová vodovodná prípojka k jeho 
rozostavanému rodinnému domu na ul. Barcíkova.  
Časť vodovodnej prípojky s vodovodnou šachtou bude vybudovaná na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta pre zásobovanie pitnou vodou stavebníka p. Tomáša Stračára na ul. Barcíkova za cenu 
jednorazového  nájmu  vo výške  100 €,  ako prenájom nehnuteľného majetku mesta v súlade s 
§ 9a, ods. 9, písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 65/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 1, písm. b)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Vrbové  a   na základe  § 2d, ods. 1, 2 a §14d, ods. 1  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších predpisov  bezplatný prevod nasledovných nehnuteľností:  
- parc. reg. „C“ č. 13745/101, druh pozemku orná pôda  o výmere 1.370 m2,  v katastrálnom 

území mesta Vrbové, LV č. 3416; 



- parc. reg. „C“ č. 13745/111, druh pozemku orná pôda o výmere 509 m2, v katastrálnom území 
mesta Vrbové, LV č. 2503; 

Obe parcely  vo vlastníctve  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond, ul. 
Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11  budú  v  zmysle § 2d, ods. 1, 2    a  §14d, ods. 1  zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov   bezplatne odovzdané vo verejnom 
záujme do vlastníctva  mesta Vrbové;  
MsZ prehlasuje, že na vyššie uvedených pozemkoch je plánovaná výstavba tréningového ihriska 
v súlade s projektovou dokumentáciou na verejnú stavbu „Vrbové - Tréningové ihrisko“ 
(ul. Športová),  na ktorú bolo  dňa 08.03.2021 vydané  „Územné rozhodnutie, č.k. 91/155/2021-
Urb“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2021 podľa doloženej situácie verejnej stavby 
vypracovanej Ing. arch. Štefanom Magulom z júna 2019.    
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
Ing. Ľ. Šteruský, JUDr. F. Tahotný, MBA,  
doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 66/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 
základe  § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve 
nezistených spoluvlastníkov zapísané na LV č. 3620 nasledovne : 
* parc. reg. „C“  č. 2746/18  o  výmere 27 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, kde 
podieloví spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 1,92 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 7,72 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 6,56 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 2,70 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 2,70 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 2,70 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 2,70 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 2746/19  o  výmere 17 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, kde 
podieloví spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 1,22 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 4,85 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 4,13 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 1,70 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 1,70 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 1,70 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 1,70 m2;  

a 
 



* parc. reg. „C“  č. 2992/4  o  výmere 1.302 m², druh pozemku - ostatná plocha, kde podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 93,00 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 372,00 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 316,20 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 130,20 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 130,20 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 130,20 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 130,20 m2;  

a 
 

* parc. reg. „C“  č. 2992/5  o  výmere 947 m², druh pozemku - ostatná plocha, kde podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 67,65 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 270,57 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 229,98 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 94,70 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 94,70 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 94,70 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 94,70 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 2993/3  o  výmere  89 m², druh pozemku - ostatná plocha, kde podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 6,36 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 25,42 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 21,62 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,90 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,90 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,90 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,90 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 2993/4  o  výmere  113 m², druh pozemku - ostatná plocha, kde podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 8,08 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 32,28 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 27,44 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,30 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,30 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,30 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,30 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 13745/112  o  výmere  79 m², druh pozemku - orná pôda, kde podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 5,64 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 22,58 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 19,18 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 7,90 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 7,90 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 7,90 m2;   



- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 7,90 m2;  
a 

 
* parc. reg. „C“  č. 13745/113  o  výmere  155 m², druh pozemku - orná pôda, kde sú podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 11,07 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 44,29 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 37,64 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 15,50 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 15,50 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 15,50 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 15,50 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 13745/114  o  výmere  471 m², druh pozemku - orná pôda, kde sú podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 33,64 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 134,57 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 114,39 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 47,10 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 47,10 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 47,10 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 47,10 m2;  
 
Správcom uvedených pozemkov je Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 
Bratislava 11   (na týchto parcelách bude vybudovaný nový tréningový štadión - ul. Športová).  Na 
vybudovanie nového tréningového ihriska na príslušných parcelách dal súhlas SPF na základe 
Územného konania č.k. 91/155/2021-Urb zo dňa 08.03.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
31.03.2021 - Stanovisko SPF č.k. SPFZ014920/2021, SPFS33164/2021 zo dňa 25.02.2021.  
Uvedené  pozemky v správe  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond,                       
ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11 budú v zmysle § 34 ods. 9 a 13 zákona  č. 330/1991 
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde  a  o  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  predané   
vo verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  
Vrbové, IČO: 003 13 190 na základe stanovenej všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá bola určená 
znaleckým  posudkom. Finančné prostriedky budú uložené na číslo depozitného účtu IBAN: SK34 
8180 0000007000194492.  
Predávajúci na základe § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. nakladá s pozemkami 
nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri 
nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa 
nepreukáže inak. V zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z., predávajúci pri nakladaní 
s pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo vlastnom mene.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 



Uznesenie MsZ č. 67/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 
základe  § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve 
nezistených spoluvlastníkov zapísané na LV č. 3620 nasledovne : 
* parc. reg. „C“  č. 2746/16  o  výmere 112 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, kde 
sú podieloví spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 8,00 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 32,00 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 27,20 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,20 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,20 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,20 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 11,20 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 2746/17  o  výmere 86 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, kde 
sú podieloví spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 6,15 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 24,57 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 20,88 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,60 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,60 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,60 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 8,60 m2;   

a 
 

* parc. reg. „C“  č. 3003/5  o  výmere  46 m², druh pozemku - orná pôda, kde sú podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 3,28 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 13,15 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 11,17 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 4,60 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 4,60 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 4,60 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 4,60 m2;  

a 
 

* parc. reg. „C“  č. 3003/6  o  výmere 1 m², druh pozemku - orná pôda, kde sú podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 0,072 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 0,285 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 0,243 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 0,10 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 0,10 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 0,10 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 0,10 m2;  

a 



 
* parc. reg. „C“  č. 3005/5  o  výmere  37 m², druh pozemku - orná pôda, kde sú podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 2,65 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 10,57 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 8,98 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 3,70 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 3,70 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 3,70 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 3,70 m2;  

a 
 
* parc. reg. „E“  č. 3708/1  o  výmere  62 m², druh pozemku - orná pôda, kde sú podieloví 
spoluvlastníci  
- pod B1: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 5/70, t.j. 4,42 m2;  
- pod B2: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 20/70, t.j. 17,73 m2;  
- pod B3: Schlesingerová Gizela, rod. Weinbergerová - podiel 17/70, t.j. 15,05 m2;  
- pod B4: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 6,20 m2;  
- pod B5: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 6,20 m2;  
- pod B6: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 6,20 m2;   
- pod B7: Vinohradský Bernát - podiel 7/70, t.j. 6,20 m2;  
 
Správcom uvedených pozemkov je Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 
Bratislava 11   (na uvedených parcelách je vybudovaná cestná komunikácia - ul. Športová).   
Tieto  pozemky v správe  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova 
cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11 budú v zmysle § 34 ods. 9 a 13 zákona  č. 330/1991 Zb. 
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde  a  o  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov predané   vo 
verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  
Vrbové,    IČO: 003 13 190  na základe  stanovenej všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá bola 
určená znaleckým  posudkom.  Finančné prostriedky budú uložené na číslo depozitného účtu 
IBAN: SK34 8180 0000007000194492.  
Predávajúci na základe § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. nakladá s pozemkami 
nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri 
nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa 
nepreukáže inak. V zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z., predávajúci pri nakladaní 
s pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo vlastnom mene.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

Uznesenie MsZ č. 68/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 
základe  § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 



pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľností, ktoré sú nezistených 
spoluvlastníkov zapísané na LV č. 4255 nasledovne : 
* parc. reg. „C“  č. 331/13 o výmere 3 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, kde sú 
podieloví spoluvlastníci  
- pod B2: Bielka Jozef, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 0,56 m2;  
- pod B3: Bielka Anton, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 0,56 m2;  

a 
 
* parc. reg. „C“  č. 370/3 o výmere 2 m², druh pozemku - záhrada, kde sú podieloví spoluvlastníci  
- pod B2: Bielka Jozef, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 0,38 m2;  
- pod B3: Bielka Anton, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 0,38 m2;  

a 
 

* parc. reg. „C“  č. 370/5 o výmere 45 m², druh pozemku - záhrada, kde sú podieloví spoluvlastníci  
- pod B2: Bielka Jozef, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 8,43 m2;  
- pod B3: Bielka Anton, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 8,43 m2;  

a 
 

* parc. reg. „E“ č. 156/2 o  výmere 39 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria, kde sú 
podieloví spoluvlastníci  
- pod B2: Bielka Jozef, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 7,31 m2;  
- pod B3: Bielka Anton, rod. Bielka (Pk.vl. 4001-č.d. 1350/47) -  podiel 3/16, t.j. 7,31 m2; 
 
Správcom uvedených pozemkov je Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 
Bratislava 11   (na uvedených parcelách je vybudovaná cestná komunikácia a chodník - ul. 
Hrabinská, Sadová II.  a  ul. gen. M. R. Štefánika).   
Tieto pozemky v správe  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond,  ul. Búdkova 
cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11 budú v zmysle § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb. 
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde  a  o  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov predané   vo 
verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  
Vrbové,   IČO: 003 13 190  na základe  stanovenej Všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá bola 
určená znaleckým  posudkom, kde finančné prostriedky budú uložené na číslo depozitného účtu 
IBAN: SK34 8180 0000007000194492.  
Predávajúci na základe § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z.   nakladá s pozemkami 
nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri 
nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa 
nepreukáže inak. V zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z., predávajúci pri nakladaní 
s pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo vlastnom mene.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 
 
 



Uznesenie MsZ č. 69/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 
základe  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie nehnuteľnosti : 
- parc. reg. „E“  č. 1301/2  o  výmere 54 m², druh pozemku - ostatná plocha, zapísaná                                 
na LV č. 3416  v podiele 1/1 v celosti.  
Správcom uvedeného pozemku je Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 
Bratislava 11  (uvedená parcela je potrebná na zabezpečenie prístupu k mestským parcelám reg. 
„C“ č. 1069/9, 1069/8  a 1068/1 na ul. Sietna).  
Tento  pozemok v správe  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond,  ul. Búdkova 
cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11  bude   predaný  vo verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové 
na základe stanovenej všeobecnej hodnoty pozemku, ktorá bola určená znaleckým  posudkom.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 70/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové  a  
na základe  § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľnosti, ktorá je nezisteného 
spoluvlastníka zapísaná na LV č. 3510 nasledovne : 
* parc. reg. „C“  č. 389/25  o  výmere 21 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria,                       
podielový spoluvlastník vo veľkosti 
- pod B2: Čavora Pavel -  podiel 1/3, t.j. 7 m2;  

a 
 
v súlade s čl. 4, písm. A), bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vrbové a  na 
základe  § 34 ods. 9  a 13  zákona  č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a  o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov odkúpenie nehnuteľnosti, ktorá je nezistených 
spoluvlastníkov zapísaná na LV č. 3507 nasledovne : 
* parc. reg. „C“  č. 389/21 o výmere 59 m², druh pozemku - zastavené plochy a nádvoria,                           
podieloví spoluvlastníci vo veľkosti podielov 
 

• pod B1: Lago Michal - podiel 1/14, t.j. 4,21 m2;  
• pod B2: Langerová Antónia, rod. Lagová - podiel 1/14, t.j. 4,21 m2;  
• pod B3: Lagová Emerenesia - podiel 1/14, t.j. 4,21 m2;  
• pod B4: Lagová Pavlína, rod. Lagová - podiel 1/14, t.j. 4,21 m2;  
• pod B5: Valachovičová Mária, rod. Lagová - podiel 1/14, t.j. 4,21 m2;  

 



 
Správcom uvedených pozemkov je Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova cesta č. 36, 817 15 
Bratislava 11   (na uvedených parcelách je vybudovaná cestná komunikácia - ul. Hrabinská).   
Tieto  pozemky v správe  Slovenskej republiky, správca Slovenský pozemkový fond,   ul. Búdkova 
cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11 budú v zmysle § 34 ods. 9  a  13 zákona č. 330/1991 Zb. 
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde  a  o  pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  predané   
vo verejnom záujme do vlastníctva  mesta Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  
Vrbové,    IČO: 003 13 190  na základe  stanovenej Všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá bola 
určená znaleckým  posudkom.  Finančné prostriedky budú uložené na číslo depozitného účtu SPF 
: IBAN: SK34 8180 0000007000194492.  
Predávajúci na základe § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z.   nakladá s pozemkami 
nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri 
nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa 
nepreukáže inak. V zmysle § 17 ods. 1 zákona  č. 180/1995 Z.z., predávajúci pri nakladaní s 
pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo vlastnom mene.  
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 71/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
pomenovať Mestský futbalový štadión vo Vrbovom podľa vrbovského rodáka, futbalovej legendy 
Jozefa Adamca: Mestský štadión Jozefa Adamca vo Vrbovom. Názov vstúpi do platnosti v deň 
jeho nedožitých 80. narodenín, t.j. 26. februára 2022, a slávnostne bude vyhlásený v rámci oslavy 
storočnice organizovaného futbalu vo Vrbovom (júl 2022). 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 72/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prenájom časti pozemkov nasledovne : 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 665 o výmere 1.923 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný 

na LV č. 3369; 



- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 587 o výmere 2.088 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 619 o výmere 188 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 640/2 o výmere 10 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný 
na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 643/1 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 654/4 o výmere 80 m2, druh pozemku vodná plocha, zapísaný 
na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 471/6 o výmere 904 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný 
na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 660/2 o výmere 316 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný 
na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 430/1 o výmere 54 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaný  na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 661 o výmere 9 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na 
LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 666 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaný na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 667 o výmere 11 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaný  na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 668 o výmere 22 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaný  na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2483 o výmere 5.576 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 

- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2144/7 o výmere 43 m2, druh pozemku vodná plocha, zapísaný 
na LV č. 3369; 

- časť pozemku, par. reg. „C“ č. 2567 o výmere 3.957 m2, druh pozemku zastavané plochy                  
a nádvoria, zapísaný na LV č. 997; 
 

ktoré sa nachádzajú na  ul. J. Zigmundíka a  sú určené na vybudovanie elektrickej prípojky 
a uloženie NN kábla, ktorý bude slúžiť ako nová elektrická prípojka spoločnosti TANEX, s.r.o. na 
pripojenie nového bytového domu - Polyfunkčný bytový dom Trikota.   

 
Elektrická prípojka vedená po uvedených pozemkoch na J. Zigmundíka bude zhotovená  za cenu 
jednorazového  nájmu  vo výške  150 €, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 
spoločnosť TANEX, spol. s.r.o., IČO  180 48 871 v zastúpení Vladimír Tanečka, konateľ 
spoločnosti TANEX potrebuje časť uvedených pozemkov na vybudovanie uvažovanej  elektrickej 
prípojky na pripojenie nového bytového domu - Polyfunkčný bytový dom Trikota.   
Zároveň MsZ súhlasí, že po vzniku právnych účinkov rozhodnutia o umiestnení stavby (územného 
rozhodnutia) k uvažovanej rekonštrukcii stavby  a  jej NN prípojky, vo vzťahu k dotknutým hore 
uvedeným pozemkom, mesto Vrbové uzatvorí Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá bude 
spočívať v povinnosti prenajímateľa ako vlastníka strpieť na časti dotknutých pozemkov, 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne zriadenie a uloženie prípojok a súčasne umožniť 
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy týchto prípojok, vrátane ich prípadného odstránenia a v prípade NN prípojky 
môže byť v postavení oprávneného z vecného bremena aj jej budúci vlastník a prevádzkovateľ, 



a to obch. spol. Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 
36 361 518. 

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 73/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
prenájom časti pozemkov nasledovne : 
 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 651/1 o výmere 858 m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na 

LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 650 o výmere 20 m2, druh pozemku vodná plocha, zapísaný na 

LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 471/5 o výmere 858 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaný 

na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 618/2 o výmere 50 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaný na LV č. 3369; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 619 o výmere 188 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 
- časť pozemku, par. reg. „E“ č. 587 o výmere 2.088 m2, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaný na LV č. 1900; 
 
ktoré sa nachádzajú na  ul. J. Zigmundíka a ktoré sú určené na vybudovanie - uloženie splaškovej 
a dažďovej kanalizácie na pripojenie uvažovanej rekonštrukcie administratívnej budovy bývalej 
Trikoty na bytový dom, ktorý bude slúžiť ako odvodnenie splaškových a dažďových vôd pre 
spoločnosť TANEX, s.r.o.  po uvedených pozemkoch mesta.  
 
Kanalizačné prípojky vedené po uvedených pozemkoch na ul. J. Zigmundíka budú zhotovené za 
cenu jednorazového  nájmu  vo výške 150 €, ako prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.       
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Mestské zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že nájomca 
spoločnosť TANEX, spol. s.r.o., IČO  180 48 871 v zastúpení Vladimír Tanečka, konateľ 
spoločnosti TANEX potrebuje časť uvedených pozemkov na vybudovanie novej splaškovej  a 
dažďovej kanalizačnej prípojky na odkanalizovanie splaškových a dažďových vôd z nového 
bytového domu - Polyfunkčný bytový dom Trikota  po uvedených pozemkoch mesta. 
Zároveň MsZ súhlasí, že po vzniku právnych účinkov rozhodnutia o umiestnení stavby (územného 
rozhodnutia) k uvažovanej rekonštrukcii stavby a jej kanalizačných prípojok, vo vzťahu 
k dotknutým hore uvedeným pozemkom, mesto Vrbové  uzatvorí zmluvu o zradení vecného 
bremena, ktorá budú spočívať v povinnosti prenajímateľa ako vlastníka strpieť na časti dotknutých 
pozemkov, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne zriadenie a uloženie prípojok a súčasne 
umožniť užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy týchto prípojok, vrátane ich prípadného odstránenia.  



 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 74/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
Sylvii Frajštákovej a Monike Nedorostovej odpustenie nájmu za obdobie od 01.12.2020                    
do opätovného otvorenia fitnescentier  a zariadení na skupinové cvičenie vládnym nariadením.   
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 

 
 

Uznesenie MsZ č. 75/V/2021           
 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- ruší –  
uznesenie MsZ č. 93/VI/2016 zo dňa 30. 6. 2016. 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 76/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
bezplatnú výpožičku nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v mestskej nehnuteľnosti Hačkovec  
s.č. 336 a  to miestnosti v suteréne budovy vpravo  vo výmere  38,50 m², na dobu neurčitú od 
1. 6. 2021.    
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 



Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 77/V/2021           

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  
- schvaľuje –  
v súlade s čl. I., §2, ods. 9  -  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018 o nakladaní s nájomnými 
bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ulici a na ul. Šteruská cesta - Košiar v meste 
VRBOVÉ pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu č. 14, na 2. poschodí, vchod „C“,  
v bytovom dome  na ul. Šteruská cesta – Košiar,  novým nájomníkom : 
- Adrián Pavlík, 922 03 Vrbové 
a 
- Tamara Vančová,  922 03 Vrbové 
 
celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11 
prítomní: 10 
za: 10                          proti: 0    zdržali sa: 0 
Mgr. D. Drobná, Ľ. Dunajčík, Ing. J. Duračka, 
Mgr. R. Just, JUDr. Š. Kubík, PhDr. J. Miklášová,  
T. Prievozníková, Ing. Ľ. Šteruský,  
JUDr. F. Tahotný, MBA, doc. PhDr. J. Višňovský, PhD. 
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